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Ementa: Abordam-se criticamente aspectos teóricos e práticos da pesquisa em
produção filosófica de características acadêmicas. Envolve a elaboração de projetos,
aspectos formais e conceituais da elaboração e apresentação do texto.
PROGRAMA:
Esta disciplina tem um propósito instrumental: o de proceder a um treinamento metodológico
para o trabalho de leitura, análise e produção de textos filosóficos. Embora seja ela uma
disciplina eletiva, é aqui pensada como uma disciplina propriamente formativa e destinada a
uma capacitação elementar para o trabalho com história da filosofia. Nesse sentido, ela
envolverá menos a discussão teórica sobre o que vem a ser pesquisa em filosofia (nas diversas
acepções que ela possa ter) e mais a dimensão prática voltada às tarefas acima descritas.
A intenção é a de desenvolver no aluno a compreensão e a percepção da existência de elementos
básicos fundamentais no interior de um texto. Inicialmente, é preciso saber o que é um
argumento e saber reconhecê-lo em um texto (nesse momento inicial, a disciplina será
essencialmente uma revisão -- ou visão, se for esse o primeiro encontro -- de conteúdos
compreendidos na disciplina de Pensamento Crítico). Num segundo momento, esta percepção
será expandida para o reconhecimento de outros elementos fundamentais -- temas, teses,
conceitos, problemáticas -- com o intuito de levar o aluno a compreender que a produção de um
texto filosófico exige um trabalho prévio de extração de informações precisas. Com isso,
passaremos à distinção entre uma explicação de texto e um comentário de texto, eventualmente
considerando, se tempo ainda houver, o encadeamento dos momentos lógicos de textos mais
longos.
Método de avaliação: a ser anunciado na primeira aula.
Bibliografia Básica (a ser complementada):
FOLSCHEID & WUNENBURGER. Metodologia Filosófica. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
COPI, Irwing, Introdução à Lógica, São Paulo: Mestre Jou, 1989.
GOLDSCHMIDT, V. “Tempo Histórico e Tempo Lógico na Análise dos Sistemas Filosóficos”,
in A religião de Platão, São Paulo, Difel, 1970.
FISCHER, Alec. A Lógica dos Verdadeiros Argumentos. São Paulo: Novo Conceito Editora,
2008.
NOBRE, Marcos e REGO, José Marcio, Conversas com Filósofos Brasileiros, São Paulo,
Editora 34, 431 pp.
PORCHAT, O. , “Bate-papo com estudantes sobre o estudo de filosofia na Universidade
Brasileira”, in O ceticismo e a possibilidade da filosofia, Ijuí, Ed. Unijuí, 2005.
BOLZANI FILHO, R., (2005). "Sobre filosofia e filosofar." Discurso, (35), 29-60.

